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REACTIE E N NAWOORD OP 'OPPERVLAKTEWATERBEDRIJF
OVERWEEGT LEVERING H U I S H O U D W A T E R AAN IJBURG
( H 2 0 S/1998, PAG 22 E.V.)

Huishoudwatervoorl)burg:
eenbewustekeuze?
Het isgoed om te zien dat de afwegingen
tondom duurzaam omgaan met water in een
Vinex-locatie als IJburg debron vormen voor
artikelen en discussie in de vakpers. Ikwil daar
met deze reactie op het artikel 'Oppervlaktewaterbedrijf overweegt levering van huishoudwater aan IJburg" vanJ.P.van der Hoek
etal.graag aan bijdragen.
Het artikel geeft aan hoe de afweging tussen verschillende alternatieven voor een duurzame waterleverantie voor IJburg heeft plaatsgevonden. Er isniet vermeld dat over deze
afweging een expertmeeting heeft plaatsgevonden en dat deze afweging besproken is in
de 'stuurgroep milieu' (een adviesorgaan van
B&WvanAmsterdam) en de gemeentelijke
projectgroep IJburg, waarbij de conclusies
anders lagen. De conclusie daar was dat het
dubbel leidingnet helemaal niet zo eenduidig
de meest duurzame oplossing is.Het advies
van genoemde overleggen was het spaarplus
scenario te kiezen, mede omdat dit de meeste
ruimte bood om in de loop van de realisatie
van IJburg nog elementen als regen- of oppervlaktewaterbenutting in te passen (aparte
levering van huishoudwater uit oppervlaktewater vergt zodanige investeringen, dat daarnaast toepassen van regenwaterbenutting niet
meer rendabel kan worden). In H 2 0 nr.9 staat
overigens dat B&WvanAmsterdam op basis
van de verschillende adviezen (voorlopig)
gekozen hebben voor het dubbel leidingnet.

Waarom heeft het in het artikel geschetste
afweegproces niet tot een breder gedragen
advies geleid? In mijn artikel over IJburg in
1996heb ik drie duurzaamheidscriteria
genoemd:
zorgvuldig omgaan met de hulpbron
water;
niet afwentelen van problemen in ruimte
of tijd;
én bijdrage aan bewustwording.
Dit laatste element is in het beschouwde
artikel niet terug te vinden (wel een afweging
naar acceptatie, maar dat is wat anders). Maar
ook voor deeerste twee punten wordt niet duidelijk hoe de relatie tot dezecriteria is.
Nu ishet in het kader van een korte reactie
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natuurlijk niet mogelijk om alsnogeen complete afweging toe tevoegen, maar het kan wel
leiden tot een ander oordeel overde alternatieven.Ikbeperk me hier tot 'bijdrage tot bewustwording'. Dit betekent dat degebruiker door
degekozen oplossing gestimuleerd wordt bij
het nadenken over (indit geval) watergebruik.
Devraag ishoe huishoudwater, regenwaterbenutting ofgewoon alleen drinkwaterlevering
daartoe bijdragen. Opzich zal het hebben van
een afzonderlijk huishoudwarernet in een
woning nopen tot bewust gebruik, maar ook
tot bewust zorgvuldig omgaan met water? Is
de beschikbaarheid van huishoudwater tegen
een (kunstmatig zogehouden) aantrekkelijk
laag tariefnietjuist een stimulans om meer
vandat water tegebruiken? Regenwater is
'gratis', maar beperkt voorradig, als het op is
moet weer overgeschakeld worden op drinkwater waarvoor welbetaald moet worden. Dat
lijkt me een grotere bijdrage aan bewustwording. Demate waarin degebruiker zich bewust
isvan de uitputtelijkheid van de voorraad
hangt echter welsterk afvan het schaalniveau.
Alleen bij voorraadvorming op huishoudenniveau (enal in mindere mate op bouwblok of
buurtniveau) isereen rechtstreekse koppeling.
Misschien ishet alleen maar 'mondjesmaat'
beschikbaar hebben van drinkwater ook wel
een goede bijdrage tot bewustwording. Kortom
als 'bijdrage tot bewustwording' was meegewogen zou dat wel eens tot een andere keuze
hebben kunnen leiden.

Ookde elementen diehet artikel wel bevat
geven mij nog aanleiding tot kritische kanttekeningen bij de aanpak. Zo lijkt de afweging te
zijn gedaan over de relatieveverdeling van
water over deverschillende toepassingen,
maar het gaat natuurlijk over het absolute
watergebruik. Bijgrijswatercircuits wordt een
deel van het water hergebruikt, het absolute
watergebruik daalt dus. Het isdan misleidend
om, zoals in afbeelding 2,alleen de verhoudingen van ander water en drinkwater te
beschouwen. Overigens zou ik op basis van het
artikel over levering van huishoudwater in
Dichteren opdevoorgaande pagina's (afb. 1)in
hetzelfde nummer van H 2 0 al tot wat andere
verhoudingen komen, dus kennelijk zijn de

Ook sommige argumenten bij de afwegingen doen mij twijfelen aan de compleetheid
van de afweging. Zo staat er dat het hoge nutrié'ntengehalte van neerslag kan leiden tot
verstopping van infiltratie- of onttrekkingsmiddelen. Isdat in gebieden waar grondwater
wordt gewonnen voordrinkwater ookeen pro
bleem, ofisdaar het nutriëntengehalte van
regenwater lager?Ook het argument dat helofytenfilters voorgrijswaterzuivering te veel
ruimte kosten, doet vermoeden dat niet al te
breed gekeken is,er bestaan immers toch
andere zuiveringstechnieken, die helemaal
niet veel ruimte kosten.
Tenslotte is blijkens het artikel de werkwijze om eerst op basis van volksgezondheid,
beheerstechnische enjuridische aspecten en
maatschappelijke acceptatie een voorselectiett
maken en daarna pas op basis van milieurendement afte wegen. De kans lijkt megroot da1
hierdoor een te beperkte keuze gemaakt is.De
eerste 4criteria zijn deels harde randvoorwaarden, maar ookdeels moeilijk objectiveerbare
criteria. Om eerst op basis van deels subjectievecriteria een voorselectie te maken en dan op
basis van meer objectieve criteria een milieurendementsafweging te maken bergt het risioj
van manipulatie in zich.Deomgekeerde werk'
wijze: eerst 'waardevrij' het milieurendement
bepalen en dan uit het resultaat op basis van
meer subjectieve criteria een keuze maken,
achr ik helderder.
Deze kritische kanttekeningen bij het arö'
keiover deafweging voor de watervoorziening
van IJburg betekenen niet dat ik het artikel
geen waardevolle bijdrage vind. Het denkproces,waarvan dit artikel ongetwijfeld maar een
beperkte weerspiegeling is, dat aan desysteemkeuze voorzo'n project voorafgaat, is
waardevol en het verheugt me dat gemeentewaterleidingen Amsterdam dit heeft opgepakt
Ikziedan ook met belangstelling uit naar het
aangekondigde vervolgartikel. Wel hoop ikda1
de indruk die ik nu krijg, namelijk dat een
deel van deoverwegingen bij de stelselkeuze
in het artikel verborgen blijven, dan wordt
weggenomen.<f
Eilard Jacobs
DienstWaterbeheerenRiolering[iegemeenschappelijkeorganisatievanhetHoogheemraadschapAmstelGooienVechtendeGemeenteAmsttf'
dam)

aannamen nog niet zo eenduidig.
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kaseffect, istebereiken.Leverthetgebruikvan
huishoudwater bijeennormalewasaleen
energiebesparingopvan4%, bijdecombinatie
vanhotfill-wasapparatuur met huishoudwaterisdatzelfs13%!
Inzijn reactiesteltJacobsdathetaspect
'bijdrage aanbewustwording' nietisterugte
vinden inhetartikel.Inderdaad isdit inhet
artikel nietexplicietterugtevinden,maar
impliciet wèl.Immers,alleenalmethetaanleggenvaneendubbelnet mettweesoorten
waterwordtbereiktdatdegebruiker bewuster
metwateromzalgaan.Daarnaastvoert
Gemeentewaterleidingen Amsterdamperiodiekactieswaarbij hetpubliekopdekwaliteit
vanhetAmsterdamseleidingwater wordt
gewezen,èndeinspanningdienodigis omdit
terealiseren.Kortom,eenboodschapnaarde
klantomnietmeertegebruiken dannodigis.
Recenteactieszijnde'lucht-aarde-vuur-water'
campagne,endejuistgestartecampagne
'zacht-zuiver-lekker',bekendvande'watertram'ende'muppies'.Opde bijgeplaatste

foto's isdezecampagnetezien,diealsmotto
heeft 'Amsterdams leidingwater -omzuinig
optezijn'.Deinzetvandewaterspaarbusdoor
Gemeentewaterleidingen Amsterdam,zoals
recentelijk opdeIJburgOpenDag,1junijl..
maginhetkadervan'bewustwording'ook
nietonvermeld blijven.
Jacobssteltinzijn reactiedatmeteen
prijs,afwijkend vandedrinkwaterprijs,
gebruik vanhuishoudwater kanworden beïnvloedeneenbijdragegeleverd kanwordenaan
bewustwording.Opzicheen interessante
gedachte,maat nietvergeten magwordendat
wehiertemakenhebben metgebonden klanten.Ineersteinstantiezullen mensen in
IJburggaan wonen(45.000)omeengoed huis
tehebbenineenaantrekkelijke woonomgeving.Inrelatietotdeoverigeburgersvan
Amsterdam iseenafwijkende prijs voorhet
wateropIJburgniet terechtvaardigen.De
genoemde uitputtclijkheidvandevoonaadgeldt
zekervoorregenwaterengrijswaar, maar
dezealternatieven vallenrnetnameopbasis
vankostenenmilieu-aspecten af,zoalshieron-

n zl n

J reactiegeeftJacobsaandaterrond3
' ^ u u r z a a m omgaanmetwater'
Ci n z i c n t e n e n v i s i e s
tw'Ti
bestaan. De
J e overd e
afwegingsprocedure dieten
sagligtaandekeuzevooreendubbele
e 00rzieri
ing voorIJburg,ènaandekeuze
VOo "'
n e t sce
biid e t
nariozélf waarmeeeen
age
lieverd wordtaaneenduurzaam
w
,oaterbeheer,willendeauteurs vanhetartikel
^^Ppervlaktewaterleidingbedrijfoverweegt
eringv a n
huishoudwater aanIJburg' met
dc
•«actiewegnemen.
0

a

dvies t r a J e C t d a t g C l e i d h e e f t t 0 t h e t
dam*Van G e m e c n t e w a t e r leidingenAmster-

dubbT
° Vertegaant0tdeaanlegvan een
6 Waterleidin n

hourj
g et (drinkwaterenhuisatcr
J "eeft tussentijds eenexpertmeet;
P aats
gevonden.Opdezemeetingkwam
cen '
v
kanttekenin
°orr
g e n naarvoren,wat
emeent
ewaterleidingen Amsterdam
aaJ
teVC.0' ' n g " g e w e e s t aanvullendestudies uit
dev° a ren ' E é n V3n d e ^""ekeningen betrof
baar^ ° f^ftl-wasapparatuur welverenigHnv''Sm C t C e n nuisr>oudwaternet.DoorIVAM
A

mste0rndmentalR e s e a r c h ' U n l v e r s i t e i t v a n
d e e t d " a m ' l s d i t geanalyseerd en isgeconclur a t u u " ° 0 k biJgebruikvan hotfill-wasappaaa

n t r e k M ^ k 0 Z e n SCCnari ° n 0 g a l t l J d h e t
Ca I t e r n a t i e f is
van20%
-Eenreductie
n COruitst:oot
tieleb°l
. enduseensubstanl ra
J geaanverminderingvanhetbroeiH2o

131998

35

PLATFORM

deruiteengezetzalwordenenindetail
beschreven isinhetvervolgartikel.De
genoemdeoptieomdrinkwater alleenmaar
mondjesmaat terbeschikking testellengaatin
tegenelkedoelstellingvaneenwaterleidingbedrijfenkanongewenste(hygiënische) effectentotgevolghebben.IneenwaterrijkeomgevingalsIJburgisdit trouwensookmoeilijk te
verkopen.Daarnaastisopgrondvanartikel4
vandeWaterleidingwethetwaterleidingbedrijfverplichtervoorzorgtedragendatde
leveringvandeugdelijkdrinkwater aanverbruikers inhetdistributiegebiedgewaarborgd15
inzodanigehoeveelheidenonderzodanigedrukals
hetbelangvandevolksgezondheid vereist.
Datmethetgrijswatercircuit ookdaadwerkelijk waterwordt bespaard isjuisten
wordtdoordeauteursookalszodanig
genoemd bijdebeschrijving vanhet grijswaterscenarioopblz.23 vanhetartikel:"Kenmerkend voorditscenarioisdat daadwerkelijk
waterwordtbespaarddoorhergebruikendat
hetrioolwordtontlast".Inhetopenbareeindrapport'Milieuvriendelijke watervoorziening
voorIJburg'isdit nadergeconcretiseerd tot
eenpercentagevan21%. Indevergelijking van
descenario'sopdeaspecten'kosten'en
'milieueffecten', tepubliceren inhetvervolgartikel,ismetditaspectweldegelijk rekening
gehouden
Uithetverschilinwatergebruik perpersoonperdag,zowelinabsolutezinalsinverdelingoverdiversetoepassingen, tussen
AmsterdamenDoetinchem (blz.20vanhetzelfde H20-nummer)blijkt maareensweer
hoezeersocialeengeografische factoren dit
gebruik beïnvloeden.
Metdevergelijking vaninfiltratie van
regenwatermetdeonttrekkingvangrondwaterophetaspect'nutriëntenniveau'wordteen
denkfout gemaakt.Immers,winningvan
grondwater betreft overhetalgemeendewinningvanwater,datnietdirectuit regenwater
bestaat,maaralvelejaren indebodemverblijft. Ookditiwaterkanrijkzijn aan nutriënten(hogeammonium-, fosfaat- enorganische
stofconcentraties), maardit isdananaëroob.
Infiltratie vanregenwater iseenactiefproces
onderaërobecondities,watbijeenhoognutriëntenniveau directaanleidingkangeventot
biomassa-ontwikkeling endaarmeeverstoppingvande infiltratiemiddelen.
Alternatievenvoorhelofytenfilters bestaan,
maarhebbenzichnognietbewezenopeen
schaalzoalsIJburg(45.000inwoners).Veelalverkerenzijnogineenontwikkelingsstadium.
Opbasisvandeaspecten volksgezondheid,
beheerstechnischeaspecten,juridischeaspectenenmaatschappelijke acceptatievalteen
aantalscenario'saf Omelkideeengevoelvan
manipulatie ensubjectiviteit uittesluiten

zijn hetregenwaterscenario enhet grijswaterscenarioechter ookmeegenomen indeafwegingscriteriadieinhetvervolgarrikel worden
gepresenteerd: milieueffecten enkosten.Voor
dezecriteriablijken beidescenario'sslechtte
scoren:eenkostprijs permïdieca.eenfactor6
ligtbovendievanhetvoorkeursscenario(dubbelleidingnet metleveringvan huishoudwaterbereid uitlokaalIJmeer-water),terwijlde
milieuscore,bepaaldaandehandvaneen
milieugerichte levenscyclusanalyse,ookslecht
is.Dekleinschaligheid enhethogeenergieverbruikvanzowelhetregenwater-alshetgrijswaterscenariozijn hierdebetaan.Dezeresultaten wordenondersteund doordeMilieudienstAmsterdam,zoalsverwoordindebrief
vandrs.J.Cleij,directeur vandeMilieudienst,
aandedirecteurvan Gemeentewaterleidingen:
"Deresultatenzijn opzienbarend tenoemen.
Algemeenwordtaangenomendat 'huishoudwater'(m.n.regenwateren grijswatergebruik)
eenonbetwistbaar positiefmilieueffect heeft.
Dezaagaandestoelpoten onderdezesyste-

men bleekvooralhetsterkverhoogdenergiegebruik,materiaalgebruik endedaarmee
samenhangende milieubelasting.Ookdekostenvankleinschaligesystemenzijn inhet
algemeen nogvrijhoog".
Deauteurszijn vanmeningdat,zoals
beschreveninbeideartikelen,een objectieve
enbewustekeuzeisgemaaktvoorhuishoudwater
voorIJburg,endatdewerkwijze niergekenmerkt isgeweestdoorenigevormvanmanipulatie,subjectieve keuzesenverborgenoverwegingen.Inreressant ishettevermeldendat
indealeerdergenoemdebriefvandeMilieudienstAmsterdam,dedirecteurvandeze
dienstzijn waarderinguitspreektoverde
opzetenuitvoering vanhetIJburg-project,en
datdestudiekanbijdragen aaneenduurzamer(drinkjwaterhuishouding inAmsterdam
endaarbuiten. <f
J.P.vanderHoek, B.J.Dijkman,
W.Rolls,M.R.B.van Dillen

